باسمهتعالی
قابل توجه پذیرفتهشدگان نهایی دوره کارشناسیناپیوسته در نیمسال اول سال تحصیلی 1398 -99
با سالم و عرض تبریک؛ به اطالع پذیرفتهشدگان محترم میرساند پذیرش و ثبتنام شامل  2مرحله زیر و انجام کامل هر  2مرحله الزامی است.

مرحله اول:

الف) پذیرش و ثبتنام غیرحضوری (الکترونیکی)

از روز چهارشنبه  20تا دوشنبه  25شهریور 98



ورود به وبسایت دانشگاه علم و فرهنگ به آدرسwww.usc.ac.ir :



مراجعه به قسمت خدمات الکترونیک وبسایت و کلیک بر روی سامانه جامع آموزشی دانشگاه و یا ورود از طریق آدرسhttp://edu.usc.ac.ir :



ارسال کد امنیتی ارائه شده توسط سامانه

(با استفاده از مرورگر )InternetExplorer

(توجه فرمایید بعد ارسال کد ممکن است صفحه  security certificateفعال شود ،در اینصورت بر روی گزینه) Continue to this website(not recommendedکلیک کنید).



وارد کردن شناسه کاربری و گذر واژه به صورت زیر:
الف :شناسه کاربری = شماره داوطلبی usc981

مثالusc98159812 :

ب :گذر واژه = کد ملی (ده رقم)
پس از ورود به سامانه ،برای ثبتنام وارسال مدارک به نکات زیر توجه فرمایید:


انجام مراحل ثبتنام به ترتیب مندرج در پذیرش غیرحضوری
(راهنمایی :با کلیک بر روی کلمه انتخاب در هر ردیف ،صفحه مربوطه باز میشود که الزم است پس از تکمیل اطالعات ،با تغییر "خیر" به "بله" مندرج در
پایین صفحه ،بر روی دکمه اعمال تغییرات کلیک شود)



عدم نیاز به تکمیل ردیفهایی که در هنگام بازکردن در زیر صفحه با نوار قرمز پیغام « :اجازه دسترسی به این مکان برای شما وجود ندارد» ظاهر میشود.



بارگذاری و ارسال تصویر مدارک مندرج در پایین صفحه (بندهای  1تا  )5و نیز تصویر صفحه توضیحات شناسنامه ،با فرمت  jpegبه اندازه 600*800
پیکسل(کمتراز )200kb



واریز شهریه (طبق تعریف سامانه)



چاپ گواهی ثبتنام غیرحضوری (گزارش  260سامانه جامع آموزشی دانشگاه)

ب) تکمیل فرم مشخصات دانشجویی و فرهنگی
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پذیرفتهشدگان محترم پس از انجام مرحله الف (ثبتنام غیرحضوری)  ،الزم است فرم مشخصات دانشجویی فرهنگی را از طریق آدرس:
 http://46.209.221.5/form/view.php?id=17307تکمیل نمایید.
نکته مهم :در مرحله پایانی ،همراه داشتن تصویر گواهی انجام ثبتنام غیرحضوری (گزارش  )260و ارائه آن در هنگام ثبتنام حضوری الزامی است.

مرحله دوم:

مراجعه به دانشگاه برای انجام ثبتنام حضوری

پذیرفتهشدگان محترم براساس برنامه زمانبندی اعالم شده در گواهی پذیرش غیرحضوری ،برای ارائه اصل مدارک زیر و تشکیل پرونده از ساعت  8/30تا

 15/30روزهای یکشنبه  24شهریور تا سهشنبه  26شهریور به دانشگاه علم و فرهنگ ،ساختمان علم ،طبقه هفتم مراجعه نمایند.
)1
)2
)3
)5
)6

اصل مدرک یا گواهی موقت دوره کاردانی (طبق ضوابط تا تاریخ مقرر اخذ شده باشد)
اصل شناسنامه
اصل کارت ملی
 )4اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (مخصوص برادران)
فرم تعهد (خالصه مقررات آموزشی)
اصل فرم تعهد (مربوط به خالصه مقررات آموزشی)
تصویر گواهی ثبتنام غیرحضوری (گزارش  260سامانه جامع آموزشی دانشگاه)

خالصه مقررات آموزشی

نکات مهم:
 -1مسئولیت بارگذاری کامل مدارک با شخص دانشجو است.
 -2پس از پایان یافتن مهلت مقرر و به ویژه اتمام فرصت حذف و اضافهی دانشجویان بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه ( ،)1398/07/03درصورت موافقت
شورای آموزشی دانشگاه با ثبتنام با تأخیر ،دانشجو موظف به اخذ مرخصی تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی  98-99خواهد بود.

نشانی دانشگاه علم و فرهنگ :تهران ،بلوار اشرفی اصفهانی ،پایینتر از پل همت ،خیابان شهید قموشی(پارک سابق) ،خیابان بهار ،کدپستی 1461968151
مدیریت خدمات آموزشی و تحصیالت تکمیلی
اداره پذیرش و نظاموظیفه
1398/06/17

